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Đây là Khalai. Bạn ấy bảy tuổi. Trong tiếng
Lubukusu, tiếng mẹ đẻ của bạn ấy, tên của bạn
có nghĩa là “người tốt”.

• • •

呢個係卡麗。佢今年七歲。喺肯雅嘅當地⽅⾔⼊
⾯，呢個名係「好⼈」嘅意思。
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Khalai thức dậy và trò chuyện cùng cây cam.
“Cây cam ơi, hãy lớn lên và chúng tôi nhiều quả
cam chín nhé.”

• • •

卡麗朝頭早瞓醒，同棵橙樹講：「橙樹吖，唔該你
快⾼⻑⼤啦，⽣啲⼜⼤⼜甜嘅橙俾我哋！」
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Khalai đi bộ tới trường. Trên đường đi, bạn ấy
trò chuyện cùng cỏ. “Cỏ ơi, hãy trở nên xanh
hơn và đừng khô đi nhé.”

• • •

喺卡麗⾏路返學嘅路上佢就同草地講：「草地吖，
唔該你⼀定要⽣綠啲，唔好枯乾晒吖。」
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Khalai thở dài: “Quả cam vẫn còn xanh.” Khalai
nói: “Cam ơi, ngày mai mình lại ghé thăm bạn
nhé! Có thể là lúc đó, bạn sẽ có một quả chín
cho mình!”

• • •

卡麗唉聲嘆氣噉話：「啲橙仔仲係綠⾊嘅，我聽⽇
再嚟睇吓你啦！或者聽⽇你就會俾隻⼜熟⼜甜嘅橙
我嘞！」
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Khalai đi ngang qua hoa dại. “Hoa ơi, cứ nở hoa
để mình có thể cài bạn trên tóc nhé.”

• • •

卡麗路過啲野花，佢就同啲野花講：「野花吖，唔
該你哋⼀路開花唔好停啦，等我可以將你放喺頭上
⾯。」
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Khi Khalai từ trường về nhà, bạn ấy ghé thăm
cây cam. Khalai hỏi: “Quả của bạn đã chín
chưa?”

• • •

當卡麗由學校返到屋企，佢⼜去睇吓棵橙樹，問佢
話：「你啲橙熟未呀？」
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Ở trường, Khalai trò chuyện cùng cái cây giữa
khuôn viên trường. “Cây ơi, hãy vươn những
nhánh cây to của bạn ra để bọn mình có thể
ngồi đọc dưới bóng mát của bạn nhé.”

• • •

喺學校度，卡麗同操場中間嘅⼩樹就話：「⼩樹
吖，唔該你⽣多啲⼜粗⼜⼤嘅樹枝啦，噉我哋就可
以喺樹蔭中讀書啦。」
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Khalai trò chuyện cùng hang rào xung quanh
trường. “Xin hãy trở nên chắc hơn và ngăn
người xấu vào nhé.”

• • •

卡麗仲同學校左近嘅灌⽊叢就話：「灌⽊吖，唔該
你哋⽣得強壯啲，噉啲衰⼈就唔⼊到嚟學校啦。」
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